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POSIEDZENIE KTKOL. ZG PTTK W 
ANDRYCHOWIE 

 W dniach 18-20 XI 2022 r. na wyjazdowym posiedze-
niu w Andrychowie obradowała Komisja Turystyki Kolarskiej 
ZG PTTK. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Marek 
Koba; w posiedzeniu uczestniczyli wiceburmistrz Andrychowa 
Wojciech Polak i prezes Klubu PTTK „Andrower” Wiesław 

Ogórek. Wstępnie przeanalizowano efekty działalności 
w okresie przedłużonej, pięcioletniej kadencji Komisji oraz 
przygotowano projekt regulaminu Krajowej Konferencji Ak-

tywu Turystyki Kolarskiej podlegający zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK. Omówiono kwe-
stie braku książeczek turystycznych i niektórych odznak popularnych w środowisku kolarskim, zaak-
ceptowano lokalizację 63. ogólnopolskiego zlotu p.t.kol. w Andrychowie i 69 CZTK w Mikołajkach 
oraz zapoznano się z aktualnymi trendami w działalności UECT i udziałem w pracach tego Związku 
turystów spod znaku PTTK. Uzgodniono, iż w 2023 r. konkursowe zadanie doraźne związane będzie z 
Mikołajem Kopernikiem. Zatwierdzono kandydatury kilkanaściorga działaczy do nadania tytułu hono-
rowego przodownika turystyki kolarskiej przez przygotowywaną na luty Krajową Konferencję Akty-
wu Turystyki Kolarskiej PTTK, zaaprobowano programy szkolenia i kadrę kursów przodownickich w 
okresie XII 2022 – II 2023 r. w Siedlcach oraz w I kwartale 2023 r. wyjazdowego w Bytomiu. 
 

(kot) 
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XX WALNY ZJAZD PTTK 
 

 W dniach 3-4 grudnia 2022 r. w 
Warszawie obradował XX Walny Zjazd 
PTTK. Spośród 125 delegatów 20 posiada-
ło uprawnienia przodowników turystyki 
kolarskiej. Wśród gości Zjazdu byli akty-
wiści turystyki kolarskiej obdarzeni god-
nością członka honorowego PTTK na bie-
żąco działający w naszym, rowerowym 
środowisku: Stanisław Radomski, Edward 
Kutyła. Zjazd podsumował wydłużoną do 
5 lat kadencję, wytyczył kierunki działania 
na najbliższe 4 lata oraz dokonał wyboru 
nowych władz. Prezesem Zarządu Głów-
nego został dotychczasowy prezes Członek 
Honorowy PTTK Jerzy Kapłon, prezesem 
Komisji Rewizyjnej ponownie Dariusz 
Kużelewski (znany rowerzystom z funkcji 
komandora zlotu p.t.kol. w Supraślu), pre-

zesem Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrano Tadeusza Markowskiego. 
 
 XX Walny Zjazd nadał godność Członka Honorowego PTTK 35 osobom (11 z nich posiada 
uprawnienia p.t.kol.: Krystyna Anusiewicz, Marek Dąbrowski przewodniczący KTKol. ZG 1977-81, 
Sławomir Korpysz, Elżbieta Łobacz-Bącal, Bernard Milewski – obecny sekretarz ds. kadry KTKol. 
ZG, Paweł Mordal, Wojciech Pasek, Małgorzata Pawłowska, Stanisław Strojny, Jerzy Szociński, Ma-
rian Tomaszewski komandor LIV CZTK w Kamienicy Elbl. Godność tę otrzymał także kmdr LXVIII 
CZTK w Modlinie Mieczysław Żochowski). W uchwale zjazdowej znalazł się zapis o konieczności 
dokonania przeglądu regulaminów odznak krajoznawczych oraz odbiurokratyzowania działalności 
weryfikatorów (czyli, jak my to rozumiemy – przyspieszenia procesu weryfikacji odznak, by turysta 
nie musiał tygodniami bądź miesiącami czekać na łaskawość weryfikatorów). 

(kot) 

KOMUNIKAT CRW ZA 2022 R. 

 W 2022 r. do ewidencji Centralnego Referatu Weryfikacyjnego Komisji Turystyki Kolarskiej 
ZG PTTK wpisano zdobywców odznak: 

KOT du ży złoty: 1282 Wiesław Grabowski, Łódź; 1283 Krystyna Strzałkowska, Elbląg; 1284 Bogu-
sław Iwaniuk, Knurów; 1285 Krzysztof Orłowski, Żory; 1286 Ryszard Konopka, Myszków; 1287 
Teresa Skibicka, Katowice; 1288 Marian Wlach, Cieszyn; 1289 Alicja Wlach, Cieszyn; 1290 Józef 
Siejda, Katowice; 1291 Dorota Śniegowska, Włocławek; 1292 Beata Wojtal, Tychy; 1293 Marian 
Pietrzak, Łęczyca; 1294 Maciej Piąsta, Łódź; 1295 Elżbieta Przepióra, Kołobrzeg; 1296 Marcin Prze-
pióra, Łabiszyn; 1297 Wojciech Przepióra, Gorzów Wielkopolski; 1298 Alicja Przepióra, Bezrzecz; 
1299 Bartosz Przepióra, Szczecin; 1300 Jerzy Przepióra, Kołobrzeg; 1301 Bogdan Tytko, Czernica; 
1302 Tadeusz Wychowski, Złoty Potok; 1303 Antoni Krasiński, Piła; 1304 Jarosław Zając, Racibórz; 
1305 Marek Izbicki, Racibórz; 1306 Krzysztof Sobok, Siemianice; 1307 Paweł Jarzębski, Mińsk Ma-
zowiecki; 1308 Stefan Jóźwicki, Toruń; 1309 Kazimierz Janiak, Słupca; 1310 Krzysztof Sokołowski, 
Katowice; 1311 Marian Kotarski, Myszków; 1312 Zofia Sempruch, Bytom; 1313 Grzegorz Kassa, 
Gliwice; 1314 Zbigniew Wojciechowski, Tychy; 1315 Beata Marcisz-Kotowska; 1316 Izabela Kałuża, 
Katowice; 1317 Stanisław Radomski, Gliwice; 1318 Zygmunt Kopystyński, Wodzisław Śląski; 
1319 Michał Lorek, Pszów; 1320 Mirosław Kwieciński, Inowrocław, 1321 Małgorzata Śmigielska, 
Kruszwica; 1322 Małgorzata Pamula, Opole; 1323 Dezyderiusz Woszak, Niemcy; 1324 Jadwiga Re-
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zmer, Cieszyn; 1325 Aleksander Sorkowicz, Cieszyn; 1326 Grzegorz Kuczera, Rydułtowy; 1327 Bo-
gusław Łyczko, Radlin; 1328 Tadeusz Śmiałkowski, Nowy Targ; 1329 Kazimierz Witkowski, Konin; 

KOT za wytrwałość: 619 Władysław Wojtulewicz, Konin; 620 Ryszard Konopka, Myszków; 621 
Lucjan Ślęzak, Częstochowa; 622 Marcin Pawłowski, Włocławek; 623 Alojzy Trzebiatowski, Szcze-
cin; 624 Piotr Przybylski, Kłodawa; 625 Jan Imiełowski, Myszków; 626 Zenon Marciniak, Katowice; 
627 Dariusz Kletkiewicz, Włocławek; 628 Antoni Azgier, Krotoszyn; 629 Jerzy Celmer, Wielgie; 630 
Anna Domagalska-Łabędzka, Łódź; 631 Marek Lancman, Rybnik; 632 Michał Kalinowski, Ostrowiec 
Świętokrzyski; 633 Anna Dolczewska, Solec Kujawski; 634 Ewa Kempińska, Solec Kujawski; 635 
Gabriela Robaszkiewicz; 636 Jacek Antonowicz, Rybnik; 637 Stanisław Radomski, Gliwice; 638 
Zygmunt Kopystyński, Wodzisław Śląski; 639 Michał Lorek, Pszów; 640 Wojciech Miszewski, Olsz-
tyn; 641 Piotr Babula, Gdańsk; 642 Daniel Nazaruk, Gdańsk; 643 Jadwiga Rezmer, Cieszyn; 644 
Grzegorz Kuczera, Rydułtowy; 645 Paweł Roszak, Pabianice; 

Szlakami zamków w Polsce – srebrna: 370 Eugeniusz Frej, Tarnowski Góry; 371 Kacper Kuberek, 
Tarnowskie Góry; 372 Marek Lancman, Rybnik; 373 Jan Dmowski, Gdańsk; 374 Ryszard Betcher, 
Gdańsk; 375 Mirosław Chmielewski, Siedlce; 376 Marek Dzidowski, Myszków; 377 Paweł Jarzębski, 
Mińsk Mazowiecki; 378 Maciej Witkowski, Bodzanów; 379 Maria Kokot, Tychy; 380 Paweł Boj-
czuk, Tychy; 381 Bogusława Pawlak, Jarosław; 382 Bogusław Pawlak, Jarosław; 383 Katarzyna Kli-
mowicz, Gdańsk; 384 Grażyna Szymaniak, Ciechanów; 385 Robert Szymaniak, Ciechanów; 386 Ja-
cek Kamycki, Tczew; 387 Daniel Nazaruk, Gdańsk; 388 Tadeusz Lorenz, Rybnik; 389 Piotr Jędrzej-
czyk, Pabianice; 

Mały rajd kolarski dookoła Polski:  632 Marian Stokowiec, Żory; 633 Katarzyna Niewińska, Czer-
wionka-Leszczyny; 634 Adam Niewiński, Czerwionka-Leszczyny; 635 Ryszard Wojtal, Tychy; 636 
Stanisław Bajda, Tychy; 637 Jacek Antonowicz, Rybnik; 638 Antoni Warmuła, Rybnik; 639 Bartosz 
Przepióra, Szczecin; 640 Alicja Przepióra, Bezrzecz; 641 Elżbieta Przepióra, Kołobrzeg; 642 Woj-
ciech Przepióra, Gorzów Wlkp.; 643 Marcin Przepióra, Łabiszyn; 644 Jerzy Przepióra, Kołobrzeg; 
645 Zbigniew Białek, Chotcza; 646 Zbigniew Wojciechowski, Tychy; 647 Michał Lorek, Pszów; 648 
Marek Krzemień, Pszów; 

Duży rajd kolarski dookoła Polski: 634 Jan Dmowski, Cząstkowo; 635 Grzegorz Kaczmarek, Ino-
wrocław; 636 Marcin Kałużny, Katowice; 637 Bartosz Przepióra, Szczecin; 638 Alicja Przepióra, 
Bezrzecz; 639 Elżbieta Przepióra, Kołobrzeg; 640 Wojciech Przepióra, Gorzów Wlkp.; 641 Marcin 
Przepióra, Łabiszyn; 642 Jerzy Przepióra, Kołobrzeg; 643 Kacper Kuberek, Tarnowskie Góry; 644 
Eugeniusz Frej, Tarnowskie Góry; 645 Adam Szymański, Łowicz; 646 Piotr Zasempa, Częstochowa; 
647 Mirosław Stańczyk, Toruń; 648 Tadeusz Lorenz, Rybnik; 

Rajd Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411: 424 Marek Strzeliński, Kłodawa; 425 Barbara Szmyt, 
Warszawa; 426 Dariusz Walczyna, Warszawa; 427 Grzegorz Guzik, Krosno; 428 Antoni Warmuła, 
Rybnik; 429 Jacek Antonowicz, Rybnik; 430 Tadeusz Lorentz, Rybnik; 431 Paweł Jarzębski, Minsk 
Mazowiecki; 432 Dariusz Bajsarowicz, Racibórz; 433 Jarosław Zając, Racibórz; 434 Marek Izbicki, 
Racibórz; 435 Ryszard Konopka, Myszków; 

Ogólnopolska odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa Rowerowa: 191 Marek Krzemień, Pszów; 
192 Zbigniew Białek, Chotcza; 193 Jarosław Zając, Racibórz; 194 Marek Izbicki, Racibórz; 195 Da-
riusz Bajsarowicz, Racibórz; 196 Ryszard Konopka, Myszków; 197 Jacek Kotowski, Tychy; 198 Bea-
ta Marcisz-Kotowska, Tychy; 199 Roman Kaszyca, Tychy; 200 Marian Kotarski, Myszków; 201 Mi-
chał Lorek, Pszów; 202 Janusz Kosiński, Rybnik. 

Kierownik CRW KTKol. ZG PTTK 
dr Marian KOT-Kotarski 
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KALENDARZ KOLARSKI NA 2023 R.  
 
 Wzorem ostatnich lat Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK przygotowuje wirtualny „Ka-
lendarz imprez turystyki kolarskiej PTTK w 2023 r.” Propozycje imprez do kalendarza proszę nadsy-
łać do 30 stycznia 2023 r. pod adres: Marian Kotarski, 42-300 Myszków, skrytka pocztowa 25 lub 
elektronicznie: kotarski@poczta.onet.pl podając następujące informacje: 

– data imprezy; 
– nazwa rajdu, zlotu, biwaku, wędrówki i 
jej kolejny numer; 
– miejsce spotkania turystów (czyli „me-
ta”); 
– dane adresowe głównego organizatora 
imprezy łącznie z numerem telefonu ko-
mórkowego i adresem elektronicznym (e-
mail) komandora rajdu, zlotu, obozu wę-
drownego bądź biwaku. Do Kalendarza 
proszę zgłaszać imprezy, w których prze-
widziany jest udział uczestników także z 
innych klubów i komisji, aniżeli organiza-
tor imprezy. 
 

(kot) 

ZADANIE SPECJALNE NA 2023 R. DO KONKURSU NA NAJLEPI EJ 
PRACUJĄCY KLUB, KOMISJ Ę I SEKCJĘ TURYSTYKI KOLARKIEJ 

Ponieważ rok 2023 został ogłoszony rokiem Mikołaja Kopernika, w ramach zadania specjalnego pod-
czas wycieczek rowerowych, należy odwiedzać obiekty poświęcone właśnie Mikołajowi Kopernikowi 
tj. pomniki, muzea, tablice pamiątkowe, obserwatoria, planetaria. 

Czas dokumentowania obiektów: 

• od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. 

Punktacja: 

• za każdy udokumentowany obiekt w województwie zgodnym z miejscem funkcjonowania 
klubu – 1 punkt;  

• za każdy udokumentowany obiekt znajdujący się poza województwem zgodnym z miejscem 
funkcjonowania klubu – 2 punkty; 

• za każdą zdobytą odznakę związaną z Mikołajem Kopernikiem przez członka Klubu (przykła-
dowe 

 http://www.msw-pttk.org.pl/odznaki/reg_odznak/reg_okkgsmk.html,  

 http://www.warmia.pttk.pl/odznaki-pttk.html )– 3 punkty. 

UWAGA:  Obiekt zostanie zaliczony, jeśli został odwiedzony podczas wycieczki klubowej. Nie będą 
zaliczane obiekty odwiedzone podczas wyjazdów indywidualnych. 

Potwierdzenie: 
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• 1 zdjęcie przy obiekcie;  
• minimalna liczba osób uczestniczących w wycieczce klubowej wynosi 5 (udokumentowane na 

zdjęciu z obiektem);  
• zdjęcie wywołane tradycyjnie, wydruk z komputera lub zdjęcie w formie elektronicznej prze-

kazane np. na płycie CD lub innym nośniku;  
• krótki opis obiektu (pełna nazwa, województwo, ew. adres). 

Komisja Konkursowa 

RELACJE Z IMPREZ 

SPŁYW OPŁATKOWY BRD Ą 
 Za sprawą odbywającego się rok w roku zimowego spływu kajakowego organizowanego 

przez Camping Przystań Bydgoszcz 
"Zimne Wody" ostatnia sobota przed 
Wigili ą jest szczególnie przez nas 
wyczekiwana. I w tym roku było 
podobnie. Z lekkim niepokojem 
spoglądaliśmy na prognozy pogody, gdyż 
mróz nie odpuszczał, jednak w sobotni 
poranek wszyscy, którym udało się zapisać 
pojawili się na starcie. Z roku na rok 
chętnych jest coraz więcej, i gdyby nie 
wprowadzone ograniczenia kawalkada 
kajaków byłaby znacznie dłuższa. 
Punktualnie o 10:00 Robert Bazela – 
Organizator przywitał wszystkich 
serdecznie, złożył życzenia świąteczno - 
noworoczne i ruszyliśmy na 10 
kilometrowy odcinek, który mięliśmy do 

pokonania. Brda - za sprawą naszego Kolegi Dawida – jest nam dobrze znana - szczególnie pewien jej 
kawałek. Wielokrotnie penetrowaliśmy nabrzeże zarówno pieszo jak i na rowerach – dlatego pięknym 
zwieńczeniem naszych obchodów 30-lecia Klubu był ten spływ. Przecież oczywistym jest, że Królowa 

Polskich Rzek jest tylko jedna . Mróz był 
nieco mniejszy niż przez kilka ostatnich 
dni, jednak niestety spowodował, iż 
niemożliwe było wpłyniecie do Śluzy 
Miejskiej ze względu na to, że przeprawa 
zamarzła. Może to i lepiej, gdyż jeden z 
kajaków przepuszczał wodę i przenosząc 
nasze środki transportu przez teren 
przystani Bydgoszcz spokojnie mogliśmy 
poczekać na podmiankę - bezpieczeństwo 
ponad wszystko. Warta uwagi jest 
nieoceniona pomoc naszego Kolegi Mirka, 
który był z nami zawsze wtedy, kiedy był 
potrzebny – podczas startu, przenoszenia 
kajaków oraz na mecie, gdzie poświęcając 
swoją linkę holowniczą dociągał nas do 

brzegu - co wcale lekkim zadaniem nie było, zważywszy na to, że kawałki grubej kry, które w tym 
roku pojawiały się na całej długości spływu, skutecznie nam przeszkadzały. Widoki jak zwykle 
niezapomniane i przepiękne - Bydgoszcz wodą stoi – a podziwianie miasta od strony wody właśnie 
robi niesamowite wrażenie. Nieco zmarznięci, trochę przemoczeni, ale w doskonałych humorach 
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wszyscy dotarliśmy do bazy Zimnych Wód - gdzie czekała na nas biesiada. Zastawione świątecznie 
stoły, ciepła grochówka oraz pyszna kiełbaska którą piekliśmy na ognisku pozwoliły na rozmowy, 
śmiechy i wspólne biesiadowanie. Na zakończenie Tomek w ramach podziękowania wręczył medale 
okolicznościowe Organizatorom - liczymy na to, że za rok również będziemy mile widziani. Warto 
dodać, że jak co roku raczyliśmy się również pysznym smalcem robionym przez Jadzię, podanym na 
kawałkach chleba pieczonego przez Magdę, przegryzając ogórki, które kiszone były przez Monikę. 
Zarówno na starcie, podczas spływu, jak i na mecie towarzyszyli nam Monika, Jarek i Michał, którzy 
jechali na rowerach – to dzięki nim mamy wszyscy piękne zdjęcia oraz filmy. Dziękujemy! 
Z niecierpliwością czekamy na grudzień 2023 roku! 

 
Tekst: Magdalena Gołatta – Bydgoski BKTR Gryf 

 

RELACJA Z JANOWIECKIEGO RAJDU ROWEROWEGO  

 
       W sobotę 12 listopada 2022 r. 
odbył się Rajd Janowieckim Szlakiem 
Rowerowym, który zorganizowało Koło 
Terenowe PTTK im. Aleksandra Janow-
skiego w Janowcu Wielkopolskim przy 
współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury. Imprezie patronował burmistrz 
Leszek Grzeczka, który także aktywnie 
uczestniczył od startu do mety rajdu. 
Wśród 18 uczestników byli turyści z Bie-
law, Czewujewa, Janowca Wlkp., Rogo-
wa, Włoszanowa i troje reprezentantów 
Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK  „Żni-
niok” ze Żnina. 
 Rajd rozpoczął się przy Miejsko 
Gminnym Ośrodku Kultury - Wieży Ci-

śnień. Jego uczestnicy otrzymali przed startem materiały promocyjne Pałuk i Janowca Wlkp. odblaski, 
smycze oraz batony i wodę do picia. Po wykonaniu pamiątkowej zbiorowej fotografii, Barbara Skar-
bińska – Szocińska, pomysłodawczyni i główna organizatorka rajdu przywołała kilka dat wcześniej 
organizowanych w Janowcu Wlkp. imprez rowerowych. Omówiła przebieg trasy rajdu, gdzie zapla-

nowano miejsca postoju na odpoczynek i konkurs wie-
dzy krajoznawczej oraz kilka praktycznych wskazówek 
porządkowo-organizacyjnych. Do 17 przybyłych na start 
cyklistów dołączył jeszcze  mieszkaniec Brudzynia. 
Pierwszy etap rajdu wiódł z Janowca Wlkp. do Wybra-
nowa. Po drodze rowerzyści oglądali m.in. pomnikowe 
drzewa: dąb” Sobieski”, jawor „Chopin” i oryginalną 
sosnę „Rzepicha” na skraju lasu. Za kładką na Wełnie w 
Wybranowie, pojechali szlakiem czerwonym przez tere-
ny leśne tzw. las brudzyński ( ALP Nadleśnictwa Go-
łąbki) i łopieński (ALP Nadleśnictwa Durowo) mijając 
po drodze pojedyncze zabudowania Robertowa i Flan-
trowa. Za lasami dojechali szlakiem do drogi asfaltowej 
z Janowca Wlkp. do Łopienna, po czym skręcili naj-
pierw w lewo potem w prawo drogą na Gącz. Przed to-
rem kolejowym linii Gniezno – Nakło zatrzymali się na 
chwilę przed tajemniczym miejscem pamięci z napisem 
na kamieniu polnym w języku niemieckim „ In Ehren 
und mit Liebe Fur die Freiheit In Gedenken an Euch”. 
Co po polsku brzmi: „Z czcią i miłością za wolność w 
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podziękowaniu Wam”. Nie wiadomo kto, kiedy i kogo tutaj upamiętnił? 
 Dalej szlak wiódł wzdłuż długiej rynny jeziora Łopieńskiego, ale najpierw rajdowicze odwie-
dzili stację kolejową Łopienno, gdzie w 1918 r. zdarzyła się bitwa pod Łopiennem. Tu rozegrał się 
epizod janowieckich powstańców wielkopolskich, opisany przez Krzysztofa Konatowskiego w publi-
kacji „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w Janowcu i najbliższej okolicy”. 
 W świetlicy Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Laskowo, kolarze zjedli drożdżówki i roz-
wiązywali test krajoznawczy. Nim to nastąpiło  zapoznali się z  krótką historią wsi, kościoła katolic-
kiego pw. św. Andrzeja (wcześniej ewangelickiego), dworu i otaczającego go parku. Konkurs krajo-
znawczy wygrała Jolanta Grobelska z Janowca Wlkp. Wszyscy losowali nagrody – upominki ufundo-
wane przez sponsorów: Urząd Miejski w Janowcu Wlkp. i Tygodnik Lokalny PAŁUKI.   
Z Laskowa pojechali do Kołdrąbia przez Gącz, Miniszewo i „Białe Góry”, do miejsca z tablicą węzła 
szlaków: pieszego im. Hipolita Cegielskiego koloru żółtego, który wiedzie piechurów ze Zrazimia do 
Trzemeszna; rowerowego „Czterech Gmin zwanego Pałuckim” z Żnina do Żnina przez Kołdrąb, Ja-
nowiec Wlkp. i Janowieckiego Szlaku Rowerowego którym podążali uczestnicy Rajdu.  
 Odcinkiem szlaku niebieskiego z Kołdrąbia przez „Kopiec”, Posługowo, Janowiec Wieś wró-
cili do Janowca Wlkp. na metę rajdu na placu Wolności. Przejechali razem 38 km. Trasę rajdu prowa-
dził przodownik turystyki kolarskiej PTTK – Jerzy Szociński, który opowiadał o historii mijanych na 
szlaku miejscowości, miejscach pamięci i pomnikach przyrody. Janowiecki Szlak Rowerowy jest cie-
kawym szlakiem turystycznym, przebiegającym  wśród  pól, lasów, nad jeziorami z widokami na czte-
ry wieże kościołów, przełomem rzeki Wełny pod Wybranowem oraz bogaty w jesienne kolory i po-
mniki przyrody. B. Skarbińska-Szocińska zachęcała pałuckich  rowerzystów do zdobywania Kolar-
skich Odznak Turystycznych PTTK i Pałuckiej Odznaki Krajoznawczej. 

 Na mecie rajdu podziękowała wszystkim uczestnikom za udział i sprawną jazdę na trasie raj-
du i zapowiedziała kolejny Janowiecki rajd rowerowy na wiosnę 2023 r. 

B.Skarbińska Szocińska [P T Kol 7764] 

 
V KUJAWSKO-POMORSKA G ĘSINA Z GRYFEM NA ROWERZE 

 
 12 listopada 2022 roku uniesieni 
podniosłym nastrojem dnia ubiegłego, w 
licznym gronie osób które za nic mają 
oficjalne zakończenia sezonu, ruszyliśmy 
do Przysieka aby uzupełnić potracone 
przez sezon kalorie. 
 A było co uzupełniać bo imprez 
rowerowych odbywających się w 
minionym roku było całe mnóstwo. Rajdy, 
wycieczki, pielgrzymki, wyprawy, 
przejażdżki, wyrypy, rywalizacje, zloty, 
święta i wszystkie ważne wydarzenia nie 

mogły się odbyć bez naszej obecności a relacje i zdjęcia pokazują, że byliśmy prawie wszędzie. Nie 
martwcie się bo to „prawie” to jeszcze mnóstwo miejsc, w których nas jeszcze nie było a plany mamy 
naprawdę ciekawe. Wystarczy zabrać się z grupą rowerzystów na przejażdżkę aby nie tylko usłyszeć 
co na rowerze zwiedzili ale także jakie plany mają już w zanadrzu. Nafutrowani kluchami z kapustą, 
pajdami z mięsem i ogórkiem, zaopatrzeni w symboliczną pamiątkę z gęsiego jarmarku, 
postanowiliśmy jeszcze zajrzeć na moment nad Stawy Przysieckie aby potańczyć nad 
wyimaginowanym ogniskiem oraz w zadumie posłuchać ostatniego w tym roku szmeru tataraku. 

 
Do zobaczenia w przyszłym roku bo czas najwyższy powiesić rower na haku. 

Tekst: Jarek Luttmann, foto: Marlena Łuczak, A. Cezary Lewandowski. – Bydgoski BKTR Gryf 
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KLUBOWE ZADUSZKI ROWEROWE 29.10 
 
 Dnia 29.10.2022. Nie chcąc 
spędzić popołudnia oglądając kolejnego 
serialu lub tracić czas na poszukiwanie 
lodówkowych przekąsek postanowiłem 
wziąć udział w młodym ale już 
tradycyjnym Rowerowym Rajdzie 
Zadusznym po bydgoskich cmentarzach. 
Wydawać by się mogło, że to nieco 
ponury sposób na spędzanie wolnego 
czasu, ale nic bardziej mylnego. Spokój 
jaki tam panuje, mozaika świateł i izolacja 
od miejskiego zgiełku sprzyja zaglądaniu 

w ludzkie historie. Rowerowa kolumna ruszyła ze Starego Rynku, by po krótkim przejeździe zawitać 
na cmentarz Nowofarny przy ul. Artyleryjskiej 
 Na cmentarzu tym utworzonym w 1905 roku znajdują się między innymi groby żołnierzy z I 
wojny światowej z 1918 roku, powstańców wielkopolskich z 1919, uczestników wojny polsko-
bolszewickiej z 1920 oraz Kwatera Żołnierzy Wojska Polskiego z 1945 roku. Co ciekawe na tym 
samym cmentarzu znajduje się także Kwatera Żołnierzy Armii Radzieckiej. 
 Kolejny rowerowy przystanek to cmentarz pw. Św. Trójcy przy ul. Lotników, założony w 1933 
roku z urokliwymi topolami włoskimi i tak wszechobecnymi na polskich cmentarzach brzozami. 
Następny to cmentarz Komunalny przy ul. Kcyńskiej założony w 1892 roku. Początkowo 
przeznaczony dla pochówku biedoty, bezdomnych i skazańców ostatecznie stał się przysłowiowym 
tyglem mieszczącym groby różnych nacji i różnych wyznań. Groby zagłodzonych jeńców rosyjskich z 
I wojny światowej, Żołnierzy Wojska Polskiego z okresu kampanii wrześniowej z 1939 roku, 
Żołnierzy Wojska Polskiego z 1945 roku, żołnierzy Armii Krajowej pomordowanych w wyniku 
terroru stalinowskiego a także działaczy komunistycznych i lewicowych. 
 Ostatni przystanek to Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy na Wzgórzu Wolności, który powstał 
w 1946 na miejscu gdzie 20 lat wcześniej stała wieża Bismarcka. Miejsce to kryje zwłoki 
mieszkańców Bydgoszczy zamordowanych w okresie okupacji hitlerowskiej na terenie całego miasta. 
I to już koniec tegorocznego rajdu po bydgoskich nekropoliach. Już za rok poznamy inne a wraz z 
nimi historie ludzi, którzy od nas odeszli i być może przystaniemy przy którymś grobie, zapalimy 
znicz dając znak że o nich myślimy i pamiętamy. 
 

Tekst: Jarek Luttmann– Bydgoski BKTR Gryf. 

 
RAJD MIKOŁAJKOWY 03.12.2022 

 
„Niebo błękitniało, niebo owdowiało, 
Owdowiały błękit białym śniegiem spadł, 
Co się nagle stało, że tak biało, biało, 
Pod nogami mymi zaszeleścił świat?” 
Ale pięknie sypało od samego rana, więc 
wiadome było że tego dnia czekają nas 
same magiczne chwile. 
Nie była to co prawda wymarzona pogoda 
na rower ale za to idealna na Rajd 
Mikołajkowy, który tego dnia miał zawitać 
do Domu Pomocy Promień Życia. 
Elfy i śnieżki szykowały się do tego rajdu 
już dawno. Mnóstwo rączek piekło ciasta, 
szykowało prezenty, przyozdabiało 
rowery, tworzyło oryginalne, 
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okolicznościowe torby i kleiło do nich ozdoby. Odświętne szaty już dawno opuściły zakamarki szaf i 
odświeżone czekały na ten ważny dzień a dobre i szczodre duszki zadbały aby paczki były pełne 
wiktuałów oraz szczerych życzeń. Tak obładowany rowerowy korowód Świętego Mikołaja ruszył w 
kolorowym orszaku przez zasypane śniegiem ulice miasta. W wolnym dostojnym tempie, z przerwą na 
sesję zdjęciową na Starym Rynku i karkołomnym, lodowym podjeździe, oprószona śniegiem 
mikołajkowa kawalkada dotarła pod gościnną strzechę przy ul. Łomżyńskiej. Gospodarze jak i 
mieszkańcy przyjęli nas niezwykle serdecznie a przy suto zastawionych stołach czekały na nas 
historie, wspomnienia oraz stare i nowe znajomości. Wzruszeniom nie było końca a ta pierwsza nasza 
wizyta jest na pewno początkiem dłuższej współpracy i przede wszystkim początkiem nowych 
przyjaźni. Wśród gorących serc mieszkańców grzaliśmy się długo śpiewając wspólnie kolędy i 
prowadząc niekończące się rozmowy. 

To były naprawdę cudowne chwile. – Bydgoski BKTR Gryf 
 

IX TOUR DE BICYKL - 2022  
OSTRÓW WIELKOPOLSKI – KRO ŚNICE, 14 – 16 PAŹDZIERNIKA  

 

        W dniach 14-16 października 2022 r. odbył się IX Tour de Bicykl 2022. Dzięki dotacji w ra-
mach 18 Edycji Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego 30 osób 
mogło na rowerach poznać walory krajoznawcze naszego powiatu i Doliny Baryczy.  
 Po zebraniu uczestników w piątek, grupą przejechano trasę do Krośnic.  Po drodze zwiedzili-
śmy Kuroch w Gminie Odolanów, gdzie stoi piękny krzyż z figurami Pawła Brylińskiego, Sulmierzy-
ce i kompleksy stawów rybnych w Dolinie Baryczy. Po rozlokowaniu się w Domu Turysty w Krośni-
cach wieczór spędziliśmy na omówieniu trasy na następny dzień i wspólnym posiłkiem.   
        W sobotę rano do grupy z noclegiem dołączyli uczestnicy, którzy z Ostrowa, którzy zapisali się 
na nasz Tour na trasę jednodniową. Bardzo cieszył organizatorów, ze wśród uczestników są rodzice z 
małymi dziećmi. Zgodnie z zaplanowana trasą ruszyliśmy śladami słynnego polskiego kolarza Ry-
szarda Szurkowskiego po Ziemi Milickiej. Na naszej drodze znalazł się Świebodów, miejscowość 

rodzinna Ryszarda Szurkowskiego, Gru-
szeczka, gdzie wjechaliśmy na ścieżkę 
rowerową jego imienia, po dawnej kolejce 
wąskotorowej, Milicz z miejscem jego 
pamięci i ogromnym akwarium z rybami 
Stawów Milickich. Przez Nowy Zamek, 
Rudę Milicką, Grabownicę, Czatkowice 
dotarliśmy na cmentarz w Wierzchowi-
cach, gdzie znajduje się grób rodzinny 
wielkiego kolarza. Po oddaniu hołdu mi-
strzowi wróciliśmy do Domu Turysty. 
Wszyscy uczestnicy zostali udekorowani 
medalami za ukończenie trasy Toru. Po 
obiedzie organizatorzy rozstrzygnęli kon-
kurs krajoznawczy, który wygrali Alek-
sander Sorkowicz, Beniamin Sorkowicz i 

Marian Wawrzyniak. Potem rozegrano konkursy sprawnościowe. I tak w rzucaniu kulami boule na 
odległość dzieci: Gabrysia, Gaja, Iga i Tymek zostali obdarowani przez organizatorów upominkami, 
ponieważ wszystkie one były zwycięzcami. Wśród dorosłych największą precyzją popisał się Marek 
Ampuła, który praktycznie przykleił do siebie kule. Natomiast ciągnięcie butelki wody na deklu od 
słoika za pomocą zwijanej 20 m miary wygrał Tomek Fiołkowski, drugi był Daniel Sobczak a trzecia 
Malina Szcześniak. Po ognisku nastąpiło wręczenie nagród. Wszyscy zwycięzcy w konkursach zostali 
obdarowani upominkami jak również ci najmłodsi uczestnicy.  
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 W niedzielę przyszedł czas powrotu do domu ale zo-
stał jeszcze jeden punkt naszego programu. Uczestnicy udali 
się w kierunku Szklarki Śląskiej.  Tutaj tym razem oddali hołd 
innemu wybitnemu Polakowi, patriocie Jerzemu Lancowi. W 
1922 roku został kierownikiem szkoły powszechnej w Szklar-
ce Śląskiej koło Sośni. Wśród znacznie zgermanizowanej 
ludności początkowo wrogo do niego nastawionej, podjął  na 
szeroką skalę działalność repolonizacyjną. Dzięki swojej nie-
spożytej energii, uporowi oraz zdolnościom organizacyjnym 
niezrażony początkowymi niepowodzeniami prowadził kursy 
języka polskiego, a po kilku latach pracy z jego inicjatywy i 
pod jego kierownictwem w Szklarce powstały Kółko Rolni-
cze, Klub Sportowy, Oddział Przysposobienia Wojskowego i 
Wychowania Fizycznego oraz Spółka Rolna.  
 W lutym 1931 został skierowany do Olsztyna i dalej, 
w kwietniu do Piasutna - Łęgu koło Szczytna, gdzie 13 kwiet-

nia 1931 roku otwarto uroczyście pierwszą od roku 1878 polską szkołę na Mazurach. Zmarł nagle w 
niewyjaśnionych okolicznościach 29 lutego 1932, prawdopodobnie w wyniku działania miejscowych 
nacjonalistów. Oficjalnie podano, że zmarł z powodu zapalenia płuc, ale sekcja wykazała zatrucie 
czadem. Trumna  z ciałem Jerzego Lanca przewieziona  została pociągiem do stacji Sośnie. Tam cze-
kała na jego przybycie rzesza ponad 2000 osób. Byli wśród nich delegaci wojewody poznańskiego, 
przedstawiciele władz powiatów odolanowskiego i ostrowskiego, nauczyciele, młodzież szkolna, du-
chowieństwo oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Trumna została przeniesiona w asyście 
żałobników, orkiestrą  i Kompanią Honorową 60-tego Pułku Piechoty z Ostrowa Wielkopolskiego na 
cmentarz ewangelicki w Szklarce na miejsce wiecznego spoczynku.  
 Podsumowując Tour 2022, najmłodszą uczestniczką była Gaja, która miała 2 latka i dzielny 
tata woził ją w rowerowej przyczepce. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała ratownik medycz-
ny kol. Karolina Zdybel, awarie usuwał i zdjęcia robił sam Prezes KTK „Bicykl – 1977”, a kierowni-
kami tras byli kol. Marek Ampuła i Marian Wawrzyniak.  

Jarosław Maj PTTK w Ostrowie Wielkopolskim 
 

ROWERZYŚCI BKTR „GRYF” NA TRASIE PIELGRZYMKI 
 

 IX Pielgrzymka Rowerowa 
Szlakiem Męczeńskiej Drogi 
Błogosławionego Księdza Jerzego 
Popiełuszki nie różniła się zbytnio od 
poprzednich. Jak zawsze pędziliśmy przez 
te same miejscowości i zatrzymywaliśmy 
się w tych samych miejscach a obok w 
peletonie były te same twarze co zawsze, 
to jednak każdy z nas miał pragnienie 
poznania samego siebie i chęć aby 
odbywać tę wędrówkę nie tylko w sensie 
fizycznym ale przede wszystkim 
duchowym. Rower temu sprzyja bo mimo 
obecności wielu innych, mamy czas na 
przemyślenie naszej „podróży                     

w nieznane”. I choć wiadomo dokąd ona doprowadzi, to pragnienie wiedzy oraz własnego rozwoju są 
tymi „kijami pielgrzyma”, które umożliwiają dotrzeć do celu i pomagają w zajrzeniu w głąb siebie. 
Z pielgrzymki wróciliśmy przeświadczeni, że to co niezwykle, znajduje się na drodze zwykłych ludzi, 
a siła wędrówki tkwi w tym, że przypomina nam to wszystko, o czym dobrze wiemy lecz 
zapominamy, zajęci codziennymi sprawami. 

Tekst: Jarek Luttmann – Bydgoski BKTR Gryf ; foto: Organizator Rowerowa Brzoza 
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RAJD ROWEROWY NIEBIESKIM „SZLAKIEM BRDY” - BKTR 
„GRYF” 

 
 W sobotę 10 września 2022 r. wybraliśmy się na Rajd Rowerowy Niebieskim "Szlakiem 
Brdy". Trzeba zaznaczyć, że jest to szlak pieszy, co jak się okazało, miało ogromne znaczenie  
Pojechaliśmy pociągiem do Tucholi. 11 rowerów upchnąć w niewielkim składzie pociągu było nie 
lada wyczynem, ale udało się! Ani pracownicy kolei, ani współpasażerowie nie robili nikomu 
wymówek. Przez całą drogę śledziliśmy prognozę pogody, jak i to co się działo za oknem, ufając, że 
prognozy przepowiadające deszcz się nie sprawdzą. Próżne nadzieje! Deszcz padał raz mocniej, raz 
słabiej, w zasadzie przez całą wycieczkę. Dojechaliśmy do Rudzkiego Mostu, skąd tak naprawdę 
rozpoczęliśmy nasz rajd. Pierwszym naszym celem było słynne „Piekiełko”. Dojechaliśmy tam dosyć 

szybko, miejsce okazało się bardzo 
urokliwe, przypominało trochę górski 
krajobraz. "Piekiełko" zawdzięcza swoja 
nazwę głazom narzutowym znajdującym 
się w korycie rzeki i tworzącym progi 
wodne. O te progi rozbijają się, tworzą 
wiry i kaskady. Następnym celem było 
„Niebo”. Jednak, aby do niego dotrzeć, 
musieliśmy przebrnąć przez wiele 
zawalidróg,              a przede wszystkim 
przez przejście pod skarpą. Przejście jak 
przejście, ale temu, kto tam nie był, trudno 
będzie zrozumieć jak ekstremalny był to 
odcinek naszej wycieczki. Strome zbocze, 
gliniaste, pod nim wąziutka ścieżynka i 

troszkę roślinności. Trzeba wiedzieć, że glina, w połączeniu z padającym deszczem stanowiła swoistą 
pułapkę, którą musieliśmy pokonać. Śliskie podłoże nie pozwalało przeprowadzić rowerów, ani nawet 
przejść pieszo bez pomocy innych. Mężczyźni zajęli się przenoszeniem rowerów, jak i pomaganiu 
rowerzystom w wydostaniu się z tego miejsca. Było przy tym trochę lęku, ale i dużo śmiechu. 
Nikomu się nic nie stało, żaden rower, ani człowiek nie ucierpiał. Kolejny odcinek nie był już taki 
trudny, ale co trochę pojechaliśmy, to za chwilę trzeba było przenieść rowery przez powalone drzewa, 
albo prowadzić rowery pod strome wzniesienia. Tak skupiliśmy się na tych działaniach, że 
niepostrzeżenie minęliśmy „Niebo”. Cały odcinek nie był łatwy, ale warto było, ponieważ widoki były 
naprawdę przepiękne! Po drodze pomysłodawca rajdu czyli Dawid opowiedział o idei takich wypraw. 
To zamiłowanie do polskiej przyrody, szczególnie tak nieodległej od Bydgoszczy spowodowało, że 
zapragnął się tym podzielić z innymi, za co jesteśmy mu ogromnie wdzięczni. Przepłynęliśmy 
promem na drugą stronę Zalewu Koronowskiego, co jest małą atrakcją dla każdego. Kolejnym celem 
był bar „U Emilki” w Koronowie. „U Emilki” posililiśmy się, nieco się rozgrzaliśmy. Najtrudniej było 
założyć ponownie na siebie ubrania, które były przemoczone. Jednak dalsza jazda, pomimo ciągle 
padającego deszczu rozgrzała nas ponownie. Najsłabsze ogniwo czyli Magda, chciała zrejterować i 
wybrać się do Bydgoszczy łatwiejszą drogą, ścieżką rowerową. Dała się jednak namówić grupie, by 
pojechać razem ze wszystkimi, przez las oczywiście. Następnie jechaliśmy leśną drogą, pomimo 
równolegle poprowadzonej drogi dla rowerów w stronę Bożenkowa, gdzie skierowaliśmy się przez 
Janowo do Smukały. Zanim tam dotarliśmy, Marek złapał panę, dzięki czemu niektórzy mieli krótką 
przerwę na odpoczynek. Inni zajęli się naprawą. W Smukale, gdzie kolejny raz raczyliśmy się 
niesamowitymi widokami nad Brdą, Tomek z Dawidem wręczyli nam okolicznościowe medale 
upamiętniające 30-lecie klubu. Następnym etapem było Brdyujście (docelowe miejsce rajdu) przez 
Myślęcinek i Bydgoszcz. Sympatyczna atmosfera, ciekawe wrażenia zachęcają do kolejnych 
wycieczek. 
 

Tekst: Magda Lewandowska – Bydgoski BKTR Gryf; foto: Tomasz Gołatta 
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ZAKO ŃCZENIE SEZONU ROWEROWEGO BYDGOSKIEGO KLUBU 
TURYSTYKI ROWEROWEJ „GRYF” 

 
Życie jest jak jazda na rowerze. Zmiana widoku wymaga wysiłku. 
 
 Zakończenie sezonu rowerowego to już tradycja, a jak wiadomo tradycję trzeba pielęgnować. 
Pogoda na sobotę nie miała być optymistyczna ale chyba mamy u kogoś z góry jakiegoś bonusa, bo 
mimo pochmurnej aury przez kilka godzin mieliśmy ciepły, jesienny dzień. Ale zacznijmy od 
początku. 

 Dnia 22 października o godz. 
10:00 spotkaliśmy się na Starym Rynku 
by udać się do znanego           i lubianego 
Janowa by uczcić wspomniane wcześniej 
zakończenie sezonu rowerowego. Radość 
była tym większa, że zjawili się dawno nie 
widziani znajomi z innych klubów, a także 
przyjaciele     i sympatycy. Łącznie około 
70 osób. Po powitaniu przez 
prowadzącego Tomasza i zrobieniu 
wspólnej fotki ruszyliśmy do miejsca, w 

którym od lat gościmy - ulubiona wiata nad Brdą, już nie jedno rozpoczęcie i zakończenie sezonu 
pamięta. Gdy dotarliśmy na miejsce, Magda i jej rodzina zdążyli już co nieco przygotować. Tak więc 
ognisko paliło się, a na stołach gościły pierwsze smakołyki. Zaczęło się wspólne biesiadowanie. Co 
chwilę ktoś stawiał coś pysznego. Były więc: chlebki domowego wypieku, ogórki na wiele sposobów, 
grzybki, kiełbasy przeróżne, mięsiwa, oczywiście smalczyk w wykonaniu Jadzi, słodycze ale 
prawdziwym hitem okazał się przygotowany przez Jarka i jego żonę gzik. Gzik jest to potrawa 
tradycyjna dla kuchni wielkopolskiej i kuchni kujawskiej. Pyra z gzikiem - poezja dla naszego 
podniebienia, łatwo się domyślić szybko zniknął ze stołu. Miłym i ważnym akcentem było 
wystąpienie Andrzeja Begera, który po zweryfikowaniu książeczek PTTK wręczył oznaki. Marlena i 
Artur zdobyli KOT w stopniu dużym brązowym a Gabrysia za wytrwałość. Kolega Tomek z 
Kujawiaka Inowrocław otrzymał KOT w stopniu małym złotym oraz odznakę Rajdu Rowerowego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Nasz gość przekazał nam wiele cennych 
informacji na temat weryfikacji oznak 
oraz jak mądrze zdobywać ich kolejne 
stopnie. A ponieważ jest to człowiek 
legenda wielu z nas chętnie zamieniło z 
Nim kilka zdań. Biesiada bez muzyki? 
Nic z tych rzeczy. Tym razem w role DJ 
wcielił się Andrzej a Mirra, która 
przypomniała sobie, że jej praprapra 
dziadek pochodził z plemienia Mandinka 
postanowiła nauczyć nas tańca latynoamerykańskiego. Pląsy zaczęły się na całego. Mogliśmy również 
pograć w piłkę ręczną albo skakać przez skakankę czyli dla każdego coś dobrego. Atmosfera była 
naprawdę radosna ale ponieważ deszcz wisiał w powietrzu około godziny 14:00 zakończyliśmy 
biesiadę i w doskonałych humorach wróciliśmy do swych domów. Tego dnia po raz kolejny 
pokazaliśmy, że doskonale czujemy się w swoim gronie, potrafimy się bawić i jesteśmy otwarci na 
nowe osoby, które zechcą z nami dzielić pasję jaką jest rower. 
 

Tekst: Monika Domaros – Bydgoski BKTR Gryf; foto: Tomasz Gołatta 
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ZAKO ŃCZENIE SEZONU KOLARSKIEGO 2022  
CZYLI ZWIEDZANIE BIERUNIA NA…ROWERZE 

16.10.2022 
 
 Tegoroczne rozpoczęcie i zakończenie Sezonu Kolarskiego Klubu Turystyki Kolarskiej  
GRONIE odbyło się w Bieruniu - mieście położonym kilkanaście kilometrów od Tychów. Impreza 
Zakończenia Sezonu miała charakter zlotu gwiaździstego z metą  w ogrodach Pubu “LEŚNA”. Dla 
chętnych zorganizowano start spod  napisu “TYCHY” przy Al. Niepodległości, skąd całą grupę po-
prowadził Przodownik Turystyki Kolarskie kol. Ryszard W. 
 O 9:30 przy studni na bieruńskim Rynku nastąpiło spotkanie z przewodnikiem panem Piotrem 
Knapczykiem, który opowiadał o historii miasta Bierunia, tajemnicach ukrytych pod Rynkiem oraz o 
tym co dzisiaj widać gołym okiem: czyli o pomniku Powstańców Śląskich, budynku Wagi – jego fun-
damentach, “Utopcach” siedzących przy studni. Dzięki temu, że wszyscy byli rowerami to w krótkim 
czasie mogli przejechać i poznać inne atrakcje tego miasta, a były to: wielka GROBLA i związany z 

nią Wielki Staw Bieruński, KOPIEC z 
okresu średniowiecza po byłej kasztelanii 
przy przeprawie przez rzekę Mleczna, 
pomnik Alfreda Nobla przy fabryce mate-
riałów wybuchowych, kirkut z jego histo-
rią oraz zbiornik “Łysina” i jego rolę przy 
budowie nowych Tychów. To półtorago-
dzinne zwiedzanie miasta stało się zachętą 
do ponownego jego odwiedzenia.    
 Na mecie Zlotu u organizatorów 
zapisało się  68 osób. Każdy otrzymał 
pamiątkową naklejkę w kształcie liścia 
platanu, coś słodkiego oraz los na loterię 
fantową, która odbyła się na zakończenie 
imprezy.  
 Przeprowadzono konkursy spraw-

nościowe: “Rowerowy Tor Przeszkód” oraz już tradycyjnie ,,Jazdę żółwia”. Zwycięzcy otrzymali 
pamiątkowe medale.  
Wręczono też puchary: w kategorii “Najliczniejsza Drużyna” - dla Klubu ,,Wagabunda” z Katowic, w 
kategorii “Najliczniejsza Rodzina” - państwo Kubiczek, a “Najmłodszy Uczestnik” - Artur Brzostek. 
Najstarszym  uczestnikiem był pan Andrzej Dorosiński.. 
            Ciepły i słoneczny dzień sprzyjał wszystkim. W ogrodach pubu można było dobrze się bawić, 
wypoczywać oraz zakupić kiełbaski oraz inne smakołyki serwowane przez właścicieli  ,,LEŚNA”.  
 

                                                                                         Relacja Ryszard Wojtal 
 

65. ZAKOŃCZENIE 
TURYSTYCZNEGO SEZONU 

KOLARSKIEGO 
CHUDÓW - 09.10.2022 

W dniu 9 października 2022r. roku Tu-
rystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wła-
dysława Huzy w Gliwicach zorganizował 
65. Zakończenie Turystycznego Sezonu 
Kolarskiego z metą obok ruin zamku w 
Chudowie. Komandorem rajdu był kol. 
Adam Czerniawski. Dla mieszkańców 
Gliwic został zorganizowany wspólny 
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wyjazd z gliwickiego rynku o godzinie 9:00. Liczba osób zdecydowanych na udział w rajdzie pod 
opieką przodowników naszego klubu to blisko 40 osób. Opracowanie trasy i poprowadzenie wyciecz-
ki ma metę rajdu w Chudowie powierzono kol. Jarosławowi Szerszeniowi. Dokonano podziału grupy 
uczestników na dwie kolumny rowerzystów, z których pierwszą poprowadził osobiście kol. Jarosław, 
a pomagała mu kol. Krystyna Szczepanek-Lachman. 

 Drugą kolumnę poprowadził kol. Roman Kopeć, a pomagał mu kol. Witold Czempiel. Obie 
grupy dotarły do mety, trasą prowadzącą z gliwickiego Rynku przez Bojków, Przyszowice do Chudo-
wa w wyznaczonym czasie. 

 Pozostałe grupy zorganizowane 
oraz indywidualni uczestnicy dotarli bez-
pośrednio na metę własnymi trasami. Na 
tereny wokół zamku przybyło około 250 
rowerowych turystów. Na mecie zorgani-
zowane zostało biuro rajdu pod kierow-
nictwem kol. Danuty Prasoł, której poma-
gały kol. Elzbieta Majka i Ewa Sokołow-
ska oraz kol. Krzysztof Kotuła. Odbyły się 
konkursy rajdowe rozgrywane w dwóch 
kategoriach wiekowych. Konkurs krajo-
znawczy który, przygotował i poprowa-
dził kol. Jarosław Szerszeń, nasza kol. 
Elżbieta Falska zajęła wnim IV-miejsce. 
Konkurs sprawnościowy "rowerowy tor 

przeszkód" poprowadzony został przez kol. Krzysztofa Bobis, w którym w kategorii osób dorosłych 
IV-miejsce zajęła nasza koleżanka klubowa Martyna. Konkurs rzutu oponami rowerowymi poprowa-
dzony przez kol. Arkadiusza Prasoła dla osób dorosłych – 51 uczestników i kol. Romana Kopeć dla 
dzieci i młodzeży – 40 uczestników. Dodatkową atrakcją było ognisko turystyczne przygotowane 
przez kol. Pawła Szypa, przy którym można było upiec różne smakołyki we własnym zakresie. Zgła-
szający się w biurze uczestnicy otrzymali pamiątkowy znaczek rajdowy oraz potwierdzali swą trasę 
wycieczki rowerowej okolicznościową pieczątką rajdową w książeczkach wycieczek kolarskich. 
Dzięki staraniom kol. Jarosława Szerszenia całość imprezy była rejestrowana przez Telewizję Impe-
rium. W rajdzie uczestniczyli rowerzyści reprezentujący kluby rowerowe zrzeszone w PTTK, człon-
kowie innych stowarzyszeń i grup rowerowych naszego województwa oraz turyści indywidualni. Miłą 
niespodziankę organizatorom swoim udziałem w imprezie sprawiły zorganizowane grupy młodych 
rowerzystów reprezentujące gliwickie szkoły podstawowe: SP 21 i SP 14. Zarejestrowano udział 72 
osób w wieku szkolnym oraz 178 dorosłych uczestników tego wydarzenia. 

 Wręczono 2 puchary dla najliczniejszych na mecie rajdu drużyn, którymi okazały się: w kate-
gorii młodzieżowej Szkolny Klub „80 Rowerów” przy SP nr 21 w Gliwicach – 51 osób. Drugi puchar 
przypadł reprezentacji Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej „Sokół” Oddziału PTTK w Radlinie 
29 osób. 

 Licznie reprezentowana była grupa członków Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im Wł 
Huzy 29 osób, Klub „ Mysłowice na kole” – 28 osób, Sekcja Turystyki Kolarskiej przy SP14 w Gli-
wicach – 20 osób, RKTK WAGABUNDA z Katowic - 17 ,KTK WANDRUS z Żor – 16 osób, BTKK 
„Catena” z Bytomia - 15 osób. W skromniejszych składach przybyli turyści z KTK Gronie z Tychów 
– 8 osób, Klubu „Niepokonani” z Jaworzna – 7 osób, KTR „Cykloza” z Sosnowca – 6 osób, Sekcji 
Rowerowej Koła PTTK TRION z Knurowa – 6 osób,  

                                                                                                  Relacja: Adam Czerniawski
           Zdjęcia: Elżbieta Falska, Jarosław Szerszeń  

 



 
INFORMATOR NR 406 (październik - grudzień 2022)                                           15 

PRACE NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH W 2022 ROKU 
POLSKIEGO ODDZIAŁU TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO W 

OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 
 

          W pierwszej połowie tego roku grupa znakarska działająca przy ostrowskim oddziale PTTK 
wykonała następujące zadania: 
- na zlecenie Urzędu Gminy w Przygodzicach ze środków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO  
dla Doliny Baryczy” odnowiła czarny szlak rowerowy: Możdżanów – dąb „Jan” – granica gmin So-
śnie/Krośnice - Stara Huta – Luboradów o długości w granicach Gminy Sośnie 3,5 km  
oraz niebieski szlak pieszy pn. „Archeologiczny”: Stara Huta – granica gmin Krośnice/Sośnie – dąb 
„Jan” – Możdżanów – Janisławice – Konradów – Żmigród o długości 12,1 km również na terenie 
Gminy Sośnie, 

- ze środków Powiatu Ostrowskiego od-
nowiony został czerwony szlak rowerowy 
„Dookoła Powiatu ostrowskiego” na od-
cinku Wielowieś – Raduchów – Kania – 
Biernacice – Zamość – Namysłaki – 
Strzyżew o długości 21 km, 
- wykonane zostały naprawy interwencyj-
ne na szlaku, do których zaliczyć można 
wymianę drogowskazów i postawienie 
nowego słupka na szlakach w Antoninie.  
- największym wyzwaniem było wykona-
nie zadania pod nazwą: Odnowienie i wy-
konanie nowej infrastruktury turystycznej 
w powiecie ostrowskim i ostrzeszowskim 
będącej uzupełnieniem Wielkopolskiej 
Sieci Szlaków Pieszych i Wielkopolskiej 
Sieci Szlaków Rowerowych. Uczczenie 90 

rocznicy śmierci Jerzego Lanca - nauczyciela i patrioty związanego z terenami Mazur i Szklarki Ślą-
skiej w powiecie ostrowskim, środki na to zadanie zostały pozyskane  
ze Samorządu Wielkopolskiego w Poznaniu.  
 W ramach zaplanowanych działań wykonaliśmy następujące prace:  

- zaprojektowano i wykonano 7 tablic z 
siecią szlaków, które wymieniliśmy w 
Ostrowie  
na Piaskach-Szczygliczce, w Odolanowie, 
Sieroszewicach i Ołoboku, jedna zawisła 
w Nabyszycach, a w Sobótce i Szklarce 
Śląskiej tablice powieszone zostały na 
nowych drewnianych konstrukcjach,  
- odnowiono zielony szlak pieszy Ołobok 
– Odolanów WK-3671z na jego całej dłu-
gości,  
w Kotłowie i Mikstacie na odnowionym 
szlaku postawione zostały nowe słupki, na 
których zawisły nowo zaprojektowane 
drogowskazy do miejscowości na szlaku.  
- ponadto przedłużony został szlak pieszy 
o kolorze żółtym z Odolanowa do Kuro-

chu. Do przystanku autobusowego w Daniszynie - teraz można dojechać pociągiem lub autobusem do 
Odolanowa lub Daniszyna (stacja Łąkociny) i tak samo powrócić do Ostrowa, długość szlaku, który 
prowadzi między innymi do kurhanów w Lesie Gliśnickim i krzyża Pawła Brylińskiego  
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w Kurochu, wynosi teraz 12,8 km, wymianie uległy drogowskazy na szlaku, które znajdowały się  
w Odolanowie, w Lesie Gliśnickim i Kurochu. 
 Dopełnieniem całego projektu jest wydanie mapy formatu A3, na której znalazł się opis doko-
nań Jerzego Lanca, powiązania naszego oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim z jego osobą oraz 
zaznaczone zostały propozycje dojazdu do Szklarki Śląskiej, gdzie znajduje się jego grób. 
Mapa będzie dostępna w siedzibie naszego oddziału w połowie listopada.  

45 SEZON ROWEROWY KLUBU OSIEDLOWEGO PTTK „M-2” 
W MYSZKOWIE 

1 gudnia odbyło się spotkanie burmistrza 
Myszkowa Włodzimierza Żaka, prezes 
Zarządu MSM Elżbiety Matysiewicz oraz 
przewodniczącej Rady Nadzorczej Mał-
gorzaty Rolki z myszkowskimi rowerzy-
stami stowarzyszonymi w Klubie Osie-
dlowym PTTK „M-2”. Podsumowano 
tegoroczny sezon oraz całe 45-lecie. W 
dotychczasowej historii myszkowianie 
zorganizowali 2350 wycieczek i wypraw 
z udziałem 32 112 uczestników. Człon-
kowie klubu zdobyli 4843 odznaki tury-
styczne i krajoznawcze, w tym 34 KOT-
za wytrwałość. Przemnożona liczba 
uczestników wszystkich wyjazdów rowe-
rowych przez pokonane kilometry daje 
imponujący wynik 1 450 418 osobokilometrów. W przeszłości myszkowianie zorganizowali latem 
1990 r. w Częstochowie Aniołowie XXXIX CZTK (599 uczestników) i wiosną 2010 r. w Myszkowie 
50 jubileuszowy ogólnopolski zlot p.t.kol. (569 uczestników). 45 konkurs o miano Turysty 2022 r. 
wygrał Andrzej Zysiak, na drugim miejscu sklasyfikowany został Tadeusz Wychowski, na trzecim 
ubiegłoroczny zwycięzca Jan Imiełowski. 

(aga) 

INFORMACJE POZOSTAŁE 

Materiały wykorzystane w Informatorze są zamieszczone dzięki uprzejmości następujących Klubów i 
osób:  

 
• KTK PTTK „Gronie” z Tychów 
• TKK PTTK „Ondraszek” z Cieszyna 
• TKK PTTK im. Wł. Huzy z Gliwic 
• Mariana Kotarskiego z Myszkowa 
• BKTR „Gryf” z Bydgoszczy 
• KTK „Bicykl – 1977” z Ostrowa Wielk. 
• Klub „M-2” z Myszkowa 

 


